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Předkládaná práce se zabývá izolací rostlinných barviv (nejen chlorofylu) a možnostmi jejich 
hmotnostní charakterizace pomocí hmotnostní spektrometrie. Jako doplňková analytická 
metoda byla také použita infračervená spektroskopie. Teoretická část pojednává o rostlinných 
barvivech obecně a o metodách, které se používají pro jejich separaci a identifikaci. 
V experimentální části jsou popsány použité chemikálie, materiál a přístrojové vybavení, a 
postupy vlastní separace a následné identifikace. Kapitola výsledky a diskuze obsahuje 
naměřené hodnoty, chromatogramy a spektra získaná z jednotlivých vzorků, včetně jejich 
interpretace a zhodnocení vhodnosti použitých metod k dosažení cíle práce. 

Z obsahového hlediska práce prakticky nemá nedostatky, kromě několika drobností. Na str. 9 
se vyskytuje poněkud neobratná formulace „Ve zrakovém ústrojí vznikají barevné vjemy 
vyvolané zářením, kterým se říká doplňkové barvy“ (vedlejší věta je již příliš daleko od větného 
členu, k němuž by se měla vázat). Na str. 11 jsou chybně uvedeny vzorce hydrogenovaných 
porfyrinů (zřejmě chybí značky atomů vodíku). Názvy sacharidů by bylo vhodné uvádět se 
zakončením -osa, nikoli -óza – zejména ve složitějších názvech to působí nepatřičně (např. 
ribulóza-1,5-bisfosfát, str. 16). Na str. 29 jsou chybně uvedeny názvy epoxidů odvozených od 
karotenu a luteinu – spojení „5,6“ jsou lokanty, čárka zde neznamená variantu (v textu „lutein-
5 či 6-epoxid“). 

Z formálního hlediska práce obsahuje určité množství typografických prohřešků, které uvádím 
dále. Značky chemických prvků se tisknou zásadně stojatým písmem, při použití editoru 
rovnice je potřeba formátování opravit (rovnice na str. 12 a všechny další), stejně tak písmeno 
„d“ uvozující integrační proměnnou v zápisu integrálů (str. 40). Problémy tradičně dělají znaky 
minus, pomlčka a spojovník. Některé vzorce a schémata nemají dobrou kvalitu. Je to 
způsobeno nevhodně zvoleným souborovým formátem, navíc v nízkém rozlišení. Mezery mezi 
odstavci jsou kombinované s odstavcovou zarážkou (odsazením prvního řádku), která v tomto 
případě nepoužívá. K označení rovnic v textu se standardně používají pouze čísla, opakování 
slova „rovnice“ působí rušivě. 

Celkově je práce zpracována pečlivě. Rozsah textu je více než dostatečný. Experimentální část 
prokazuje velké množství práce odvedené v laboratořích dokonce několika pracovišť. Práce 
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splňuje podmínky kladené na závěrečné práce ve studovaném oboru. Při obhajobě by 
studentka měla zodpovědět následující otázky: 

1) Co se signálem provádí Fourierova transformace (jak vypadá signál před jejím použitím 
a jak po něm)? 

2) Lze nějak vylepšit separaci barviv při použití TLC? 
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